Storlommen - En av Sörmlands ansvarsarter
Storlom 2014 – Instruktion för rapportering
Storlommens numerär, reproduktion och uppträdande på den Sörmländska sjöplatån är inte
känd i detalj. Men det vi redan vet gör att vi vågar påstå att det mycket stora antalet
storlommar som på ett eller annat sätt utnyttjar sjölandskapet är unikt.
För att fylla kunskapsluckorna är nedan uppräknade aktiviteter planerade. De kommer att bli
en direkt påbyggnad på 2013 års fältarbeten som gav 97 möjliga häckande par med lägsta
kriterier obs i häcktid lämplig biotop.
Alla rapporter i Svalan från någon av er som visat intresse för projektet hämtas in.
För en fullständigare bild av storlomsförekomsten över hela den period lommarna finns i
sjölandskapet är det lika viktigt att vi samlar in negativa rapporter. Det vill säga alla de
tillfällen du besökt en sjö utan att se storlom. Hur länge ditt besök varade, samt var vid eller
på en större sjö du befann dig. För att vi ska få in så mycket information som möjligt är det
bra om du förutom Svalan använder bifogad mall. Det vill säga för att föra in dina
iakttagelser vare sig du ser lom eller inte.
Storlommens rörelser i landskapet, totala utnyttjande av landskapet, är av stort intresse.
Försök därför att redogöra för allt du ser i den vägen. När lommar lämnar respektive
anländer till en sjö. Uppskattade flygriktningar och flyghöjder. Flyghöjd i relation till
omgivande träds längder. Var du befinner dig då du gör en observation. För specialstudier
under hög- och sensommar av rörelser i landskapet finns 4 fastställda datum. Den 24/7, 7/8,
14/8 och den 28/8. Klockan 18:00 vid Dunkers kyrka gäller vid alla tillfällen.
Kontroll av häckningsframgång. Häckningsframgång för ett eller flera par i en sjö eller del av
sjö. I förlängningen kanske också häckningsframgången för ett landskapsutsnitt bestående
av några sjöar av olika beskaffenhet.
Rekommenderad metod för kontroll av häckningsutfall.
(3) till 4 besök. Det första besöket under maj, andra hälften av månaden i första hand. Nästa
besök 3-4 veckor senare. Ett tredje besök under juli och ett fjärde senare under sommaren.
Eventuella ungar bör beskrivas enligt storleksklasser.
Storleksklass I: Ungen/ungarna mindre än 25 % av föräldrafåglarnas längd.
Storleksklass II: 25-50 % av föräldrafåglarnas längd.
Storleksklass III: 50-75 % av föräldrafåglarnas längd.
Storleksklass IV: Mer än 75 % av föräldrafåglarnas längd.
Upprepar än en gång hur viktigt det är att rapportera ”negativa” iakttagelser.
Skicka dina rapporter till adressen nedan.

Fiskgjuse.
Fiskgjusen är också en av FSO utsedd ansvarsart. Vid dina eftersök av storlom kommer du
naturligtvis att som bonus se och höra fiskgjuse. Rapportera alla din iakttagelser till Svalan.
Vi behöver veta mera om hur fiskgjusen utnyttjar olika typer av sjöar. Hur dom rör sig i

sjölandskapet. Som du vet måste tyvärr för gjusens skull alla rapporter med häcknings
kriterier döljas.

En fin och intressant sommar vid lomsjöarna.
Kontaktperson för Lomgruppen.
Leif Carlsson.
Ekgatan 34 G
632 23 Eskilstuna.
mihack11@gmail.com
016-51 41 81. 070-24 12 932

